
4470/17 velja od 8. 11. do 22. 11. 2017

Privlačna raznolikost
Bogata ponudba notranjih in zunanjih 
vrat vseh stilov.

Od ideje do rešitve
Svetovanje pri izbiri in vse potrebno za 
montažo vam nudimo v vašem trgovskem centru OBI.

Posebna ponudba
Do razprodaje zalog

bela

Nova vrata
za vaš dom

 Notranje vratno krilo   
 Ugodna vrata s satastim jedrom. Leva ali desna. 
Enostavna lahka in trdna izvedba. Prevlečena z 
obstojno belo folijo. Dimenzije: 65/75/85/95 × 200 cm. 
Pripravljena za uporabo s ključavnico in sponami. 
Brez okvirja.   Št. art.:   9750159    in dr.  

 Top cena 

 30,99  
Prihranite  6  €

 24,99  



Široka izbira notranjih vrat
v vašem trgovskem centru OBI

hrast

   64,99     od 

 Notranje vratno krilo 
Century   
 Notranje vratno krilo m. 1. Polno. 
Površina: Svetla akacija.  CPL.  
85 × 200 cm. Desna ali leva 
postavitev.   Št. art.:   4473971    in dr.    

   54,99     od 

 Notranje vratno krilo 
Century   
 Polnilo iz satja. Površina prevlečena 
s 3D-folijo z izgledom sonoma hrasta. 
Levo ali desno odpiranje. Dimenzije: 
75/85 × 200 cm.   Št. art.:   4473757   in dr.    

hrast

   62,99     od 

 Vratno krilo iz 
masivnega lesa   
 Vrata iz masivnega lesa smreke. 
Primerna za vse vrste premazov. 
Leva ali desna. Brez okvirja in 
kljuke. 65/75/85 × 200 cm.  
 Št. art.:   1300813   in dr. 

smreka

akacija

 površina daje vtis pravega lesa 

2

 Vratno krilo Century   
 Polno. Naravni hrast. Površina: folija. 75/85 × 200 cm. 
Desna ali leva postavitev.   Št. art.:   4473781    in dr.   

Top cena

49,99 
Prihranite  7,50 €

42,49  od



Ne pozabite na kljuke!

Savona

bela

Vse na enem mestu

Top cena
Trajno nizka cena!

   8,29      

 Kljuka Loft II   
 Vzmetena, BB ključavnica. 
Nerjaveče jeklo.   Št. art.:   9677949       

   8,29      

 Kljuka Loft I   
 Vzmetena, BB ključavnica. 
Nerjaveče jeklo.   Št. art.:   9677972       

   8,29      

 Kljuka Susan   
 LS. BB klljučavnica. Polirana medenina.   
Št. art.:   9677915  

   129,99     od 

  

 Vratno krilo 
Discovery   
 Z vdelanimi letvami iz aluminija. 
Površina: CPL bele barve. Z 
zaokrogljenimi robovi. Polnilo: 
luknjasta iverna plošča. 
Dimenzije: 75/85 × 200.   
 Št. art.:   4474052    in dr.    

       3,79    750 ml 

  

 Montažna pena 
B3 Action   
 750 ml.  
 Št. art.:   9439993      (5,06 €/l) 

   59,99     od 

 Brez vratnega okovja in podboja. Oboje najdete v vašem trgovskem centru OBI. 

 Belo lakirana notranja vratna krila   
 Enostavne oblike. Večslojno belo lakirana površina. 
75/85 × 200 cm. Moderni izgled z oblikovanim profi lom. 
Robustna in odporna.   Št. art.:   4144861    in dr.    

Imperia

  

   139,99      

 Notranje vratno 
krilo Lukka   
 Z reliefno površino z 
izgledom naravnega lesa. 
Barva: grafi tni jesen. 
Desna postavitev. 
Dimenzije: 75/85 × 200.  
 Št. art.:   4474219    

jesen

   129,99     od 

  

 Notranje vratno krilo 
Discovery   
 Z vdelanimi letvami iz aluminija. 
Površina: CPL v barvi rjavega 
jesna. Z zaokrogljenimi robovi. 
Polnilo: luknjasta iverna plošča. 
Dimenzije: 75/85 × 200  
 Št. art.:   4473914    in dr.    

jesen

Portofino

 OBI steklena drsna vrata Stella   
 8-milimetrsko varnostno steklo. Š 90 × v 205 cm. S krtačo. 
Nosilna konstrukcija z okrasno letvo iz aluminija. Vključno 
z materialom za pritrditev, talnim vodilom in kljuko.  
 Št. art.:   1824432    in dr.  

 Top cena 

 279,99    

 Prihranite    80 € 

 199,99    od 



Lastnik, izdajatelj, založnik je OBI d.o.o – OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom, Jurčkova cesta 226, SI-1000 Ljubljana.
Ponudba velja v terminu, odtisnjenem na prvi strani oz. do razprodaje zalog. Cene vseh izdelkov so maloprodajne, izražene
v € in vključujejo DDV. Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico popravka morebitnih tiskarskih napak. Izdelki
v akcijskem letaku niso združljivi z drugim popusti in akcijami, vklujčno z akcijo Dan velikih kupcev (podrobnosti na obi.si/
dan-velikih-kupcev ali v vašem OBI trgovskem centru). Izdelki se prodajajo brez dekoracije. Slike so deloma simbolicne.
Izdelki, označeni s TOP CENO, so izdelki iz prodajnega asortimana OBI, ki imajo po izboru OBI-ja najboljše razmerje med
kakovostjo in ceno.

Vedno v vaši
bližini na obi.si

Enostavna dostava 
težjih izdelkov:
Naročite dostavo izdelkov iz 
celotne ponudbe našega 
trgovskega centra z gradbenim 
materialom udobno in 
enostavno na svoj naslov in 
izberite termin dobave, ki vam 
najbolj ustreza.

Za več informacij o možnostih, pogojih dobave 
in cenah so vam z veseljem na voljo naši 
sodelavci v storitvenem centru OBI ali na obi.si

 Dostava blaga Dostava blaga

S pomočjo naših
navodil na
projekt.obi.si
boste vaša nova
vrata z lahkoto
vgradili tudi sami.

Vgradnja notranjih vrat

 Več dimenzij najdete v vašem trgovskem centru OBI. 

 PVC-okno    
 Belo. Z večkomornimi profi li. Za globino vgradnje 60 mm. ISO-zasteklitev 
s toplotno zaščito. Koefi cient toplotne prehodnosti: 1,2 W/m²K. 
Kakovostno okovje (brez okenskega ročaja) s funkcijo odpiranja na kip. 
60 × 60 cm:   Št. art.:   4341319    in dr.   59,99 € 

 90 × 120 cm:   Št. art.:   4341178    in dr.   95,99 €    

 80 × 60 cm:   Št. art.:   4341210    in dr.   64,99 €    
 60 × 60 cm:   Št. art.:   4341400    in dr.   69,99 €    

 100 × 100 cm:   Št. art.:   4341491    in dr.   114,99 € 
 80 × 100 cm:   Št. art.:   4341673    in dr.   101,99 €    

 90 × 120 cm:   Št. art.:   4341533    in dr.   119,99 €    
 Druge modele in velikosti najdete v vašem trgovskem centru OBI ali vam jih z veseljem naročimo. 
*pri velikostih od 55 × 75 cm

 90 × 90 cm:   Št. art.:   4341228    in dr.   79,99 €    
 100 × 100 cm:   Št. art.:   4341251    in dr.   89,99 €    

PVC-okna Energijsko varčna okna

   59,99     od Uw-vrednost: 1,5 W/m²K Uw-vrednost: 1,1 W/m²K
   59,99     od 

 Energijsko varčno okno    
 Odlična toplotna izolacija. Uw-vrednost: 1,1 W/m²K. 
50 × 50 cm:   Št. art.:   4341343    in dr.   59,99 € 

toplotni rob

jeklena ojačitev
v okvirju in robu*

6-komorni profil,
debelina: 70 mm

3-slojna 
zasteklitev

jeklena ojačitev,
od š/v 650/850 mm

4-komorni profil,
debelina: 60 mm 

Iso-toplotna
izolacija stekla,
Ug-vrednost 1,2 W / m2K,
Uw-vrednost 1,5 W / m2K


